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Palomitoituksen lähihistoria ja nykytilanne

▪ Standardipalo ja yksinkertaiset mitoituskaavat

▪ Palorasitus ja rakenteen käyttäytyminen palossa eivät usein ole 
realistisia

▪ Kyseisellä menetelmällä saavutetaan riittävä rakenteellinen 
paloturvallisuus

[LOCAFI+ projektin esitys: 2. State-of-the-art and reason for the project]



Toiminnallinen mitoitus yleisesti

▪ Herättää usein paljon kysymyksiä

Mitä?

Missä?

Milloin?

Kuka?

Kenen kanssa?

Miksi?

Miten?



Toiminnallinen mitoitus yleisesti

▪ Tunnetaan myös nimellä (oletettuun) palonkehitykseen perustuva mitoitus

▪ Yksi määritelmä: ”The basic concept of a performance-based approach is 
not to prescribe solutions but rather demonstrate that the proposed
design meets defined objectives.” [Beck, V., Performance-based Fire
Engineering Design and its Application in Australia]

▪ Toinen määritelmä: ”…every building should be evaluated according to its
specific geometric features, its use and its occupancy. Howevver when
performing a performance-based fire safety design, there are four generic
steps that should be followed:
▪ Identification of performace objectives and requirements

▪ Establishment of performance criteria

▪ Quantification process

▪ Presentation of design documentation to the Authority Having Jurisdiction for approval”

[Hadjisophocleous, G.V., Development of Performance-Based Codes, Performance Criteria
and Fire Safety Engineering Methods]



J-M Franssen:

”Make it simple…or

not! But not both”

A Buchanan:

”Consistent level of 

crudeness”

[Bisby, Training School for Young 

Researchers, Malta, 2012]

Suuri osa 

teräsrakenteista 

palossa mitoitetaan 

näin (tällä hetkellä)

Toiminnallinen 

mitoitus

Palon ja rakenteen analysointi
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13 § Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus 



Ympäristöministeriön uusi asetus



Ympäristöministeriön uusi asetus

13 § Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus



Ympäristöministeriön uusi asetus

13 § Oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus

▪ Lainauksia asetuksen muistiosta:



Ympäristöministeriön uusi asetus

TRY järjestänyt koulutusta uuden asetuksen muutoksista 

RakMK E1 nähden. Yksi tilaisuus vielä jäljellä (28.11. 

Helsinki)



Member
Part of the

structure
Entire structure

Suurin osa tällä hetkellä 

Mitoitusmenettelyt, EN 1993-1-2



▪ Terminen laskenta perustuu tunnustettuihin lämmönsiirtymisteorian 

periaatteisiin ja oletuksiin

▪ Epätasaisen lämpöaltistuksen vaikutukset voidaan ottaa huomioon

▪ Mekaanisen vasteen laskenta perustuu rakenteiden mekaniikan 

tunnustettuihin periaatteisiin ja oletuksiin ottaen huomioon mekaanisten 

ominaisuuksien muuttuminen lämpötilan funktiona (SFS-EN 1993-1-2:n 

mukaan)

▪ Sekä lämpötilan noususta että lämpötilaeroista aiheutuvien 

lämpövenymien ja –jännitysten vaikutukset otetaan huomioon

▪ Geometrisesti epälineaariset vaikutukset otetaan huomioon

▪ Epälineaaristen materiaaliominaisuuksien vaikutukset otetaan 

huomioon

Vaatimuksia kehittyneille 
laskentamenetelmille, EN 1993-1-2



▪ Esimerkkejä edellisen kalvon vaatimukset täyttävistä 

ohjelmistoista: SAFIR, Vulcan, ABAQUS, ANSYS

▪ Esimerkki SAFIRilla lasketusta tapauksesta alla

R30 → R15 

teräsrakenne

Kehittyneet laskentamenetelmät

Kuvat: Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy



Kuva: K2S Arkkitehdit Oy

Milloin toiminnallista mitoitusta 
kannattaa käyttää?

• Ei niin tyypillinen kohde

• Kantavat rakenteet ulkona

• Pienehköt palokuormat

• Rakenteet kaukana palosta

• Säästöpotentiaali

Kuva: K2S Arkkitehdit Oy

Kuva: Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy



Milloin toiminnallista mitoitusta 
kannattaa käyttää?

• Myös tyypilliset kohteet

• Sprinklauksen hyödyntäminen

• Rakenteet kaukana palosta, esim. korkealla

• Säästöpotentiaali

Kuvat: Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy



Tulevaisuuden näkymiä
▪ Kehitystä tapahtuu jatkuvasti, esim.:

▪ Eurokoodin uudet menetelmät (esim. LOCAFI+ -hanke)

▪ Tutkimus sprinklereiden luotettavuudesta

▪ TRY:n käynnistyvä hanke

▪ Tarvetta rakenne- ja palo-osaajille

▪ Vrt maanjäristysmitoitus

▪ Tietotekniikkaan liittyvät asiat kehittyvät jatkuvasti –

pienentää laskenta-aikoja ja parantaa tiedonsiirtoa

Teräsrakenteiden toiminnallinen mitoitus 
arkipäiväistyy, ajankohta on vielä avoinna



Sprinklauksen luotettavuuden vaikutus
Tutkimus perustuu pääosin Mikko Niemisen TTY:llä tekemään 
diplomityöhön

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää:

1. Tyypillisten rakennuskohteiden sprinklerilaitteistojen 
luotettavuustasoja käytännön paloturvallisuussuunnittelun sekä 
viranomaistoiminnan tueksi

2. Mitä asioita tulee ottaa huomioon luotettavuutta 
määritettäessä ja minkälaisia epävarmuuksia saatuihin arvoihin 
sisältyy 

3. Millaiset vaikutukset sprinklerilaitteistojen luotettavuudella on 
oletettuun palonkehitykseen perustuvassa mitoituksessa



Tutkimuksen tausta
▪ Oletettuun palonkehitykseen perustuvan mitoituksen 

hyväksymisperusteena on nykyistä turvallisuustasoa vastaava 
vähimmäisvaatimus

▪ Sprinklerilaitteiston luotettavuudella on merkittävä vaikutus 
paloriskianalyysin tuloksiin

Tutkimuksessa mukana
▪ Rakennustekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto TTY

▪ Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

▪ Ramboll Finland Oy

▪ Teräsrakenneyhdistys TRY

▪ Puutuoteteollisuus ry

▪ Promist Oy / Kai Laakso



Riskianalyysi oletettuun palonkehitykseen 
perustuvassa suunnittelussa

Nykyistä turvallisuustasoa vastaavaksi vähimmäisvaatimukseksi määritetään 
yleensä vertailuratkaisu, joka on yleensä asetuksen 848/2017 luokkiin ja 
lukuarvoihin perustuva ratkaisu.

Jos vertailuratkaisun ja tarkasteltavan palo-osaston syttymistaajuuksien oletetaan 
olevan samat, voidaan tarkasteltavan kohteen turvallisuustasoa arvioida 
vertailemalla rakenteita uhkaavaksi paloksi kehittyvän syttymän todennäköisyyksiä:

Vertailuratkaisu (esim.)

- Kantavat rakenteet R60

- Ei sprinklausta

- Kriittinen palokuorma, jolla 
rakenteet voivat sortua, q1

Oletettuun palonkehitykseen 
perustuva ratkaisu (esim.)

- Kantavat rakenteet < R60

- Sprinklaus

- Kriittinen palokuorma, jolla 
rakenteet voivat sortua, kun 
sprinkleri ei toimi, < q1



Riskianalyysin tapahtumapuutarkastelu

Sprinklerin luotettavuus 
voidaan ottaa huomioon 
mitoituspalokuormassa



Tulevaisuuden haasteita (mm.)
▪ Toiminnallista mitoitusta voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä 

enemmän → osaamista ja tietoutta lisää

▪ Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta (käsittelee 

toiminnallista mitoitusta hieman enemmän kuin vanha RakMK E1)

▪ Viranomaisten vaihtelevat tulkinnat

▪ Ei vielä täysin vakiintuneita käytäntöjä

▪ Uusien menetelmien (ohjelmat, niiden välinen tiedonsiirto, 

Eurokoodi) hyödyntäminen

TRY jäsenineen käynnistämässä projektia 
teräsrakenteiden toiminnallisen 
mitoituksen kehittämiseksi 



▪ Yksinkertaiset teräsrakenteiden palomitoitusmenetelmät 

eivät ota huomioon monia palossa tapahtuvia ilmiöitä

▪ Toiminnallisella mitoituksella voidaan ottaa huomioon 

mm. palotilan dimensiot, palokuorma, sprinklaus ja 

teräsrakenteen realistinen käyttäytyminen palon aikana

▪ Em. seikat huomioon ottamalla ja hyvällä suunnittelulla 

varmistetaan kustannustehokas ja paloturvallinen 

rakenneratkaisu

Lopuksi



Kiitoksia,  Kysyttävää?


